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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso (extrato) n.º 10826/2022

Sumário: Procedimento concursal de seleção internacional para a contratação de um(a) 
doutorado(a) para o exercício de funções equiparadas às de investigador auxiliar, na 
área científica de Dinâmica Oceânica e Costeira ou áreas afins.

1 — Por despacho de 18 de abril de 2022 do Reitor da Universidade do Algarve, e nos termos 
do disposto no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, 
de 1 de julho, faz -se público que se encontra aberto pelo prazo de 30 dias úteis, a contar da data 
de publicação do aviso integral na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal de 
seleção internacional para a contratação de um(a) doutorado(a), para o exercício de funções equi-
paradas às de Investigador Auxiliar, na área científica de Dinâmica Oceânica e Costeira ou áreas 
afins, para o Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), ao abrigo do Contrato -Programa 
celebrado com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) no âmbito do Concurso Estímulo 
ao Emprego Científico Institucional — 2.ª Edição.

2 — O recrutamento é feito de entre titulares do grau de Doutor em Ciências Biológicas e/ou 
Ciências do Mar e/ou da Terra e/ou Ambientais ou áreas afins, com pelo menos 5 anos de expe-
riência após o doutoramento e detentores(as) de um currículo científico e profissional que revele 
um perfil adequado à atividade a desenvolver.

3 — O investigador será contratado pela 1.ª posição remuneratória da categoria de Investigador 
Auxiliar (índice 195), em regime de dedicação exclusiva, entre os níveis 53 e 54 da tabela remu-
neratória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, a que corresponde 
a remuneração mensal ilíquida de 3.230,21€, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, pelo prazo de 3 (três) anos.

4 — O aviso integral do procedimento concursal será disponibilizado na BEP em www.bep.gov.pt, 
no portal Euraxess Portugal em https://www.euraxess.pt e no sítio na internet da Universidade do 
Algarve em https://www.ualg.pt/procedimentos-concursais.

19 de maio de 2022. — O Reitor, Paulo Águas.
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